
  
RELATÓRIO DE DESEMPENHO E ATIVIDADES 

PRG122 – Estágio Supervisionado 
Colegiado do Curso de Graduação em Engenharia de Controle e 

Automação 

 
                                         
Nome: ___________________________________________________________________________  

Matrícula: ________________________________________________________________________                  

Empresa/Instituição de Ensino: ______________________________________________________ 

Supervisor: _______________________________________________________________________ 

Orientador: _______________________________________________________________________ 

Departamento: ____________________________________________________________________ 

 

1) RESUMO DAS ATIVIDADES (preenchimento por parte do aluno): 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 



 

  

FORMULÁRIO DE DESEMPENHO E ATIVIDADES 
PRG122 – Estágio Supervisionado 

Colegiado do Curso de Graduação em Engenharia de Controle e 
Automação 

 

 

2) RELATÓRIO DE FREQÜÊNCIA (preenchimento por parte do supervisor)  

 DIAS NÚMERO DE HORAS  

Comparecimentos      

 
3) AVALIAÇÃO (preenchimento por parte do supervisor)  

ASPECTOS PROFISSIONAIS 
NOTA 

(0-10)  

Rendimento na atividade: qualidade, rapidez, precisão com que executa as tarefas.    

Facilidade de Compreensão: rapidez e facilidade em interpretar, pôr em prática ou 

entender instruções e informações verbais e escritas.  
  

Nível de conhecimento teórico e prático: conhecimentos demonstrados no 

cumprimento do programa de estágio, tendo em vista sua escolaridade.  
  

Organização e método no trabalho: uso de meios racionais visando melhorar a 

organização para o bom desenvolvimento do trabalho.  
  

Iniciativa/independência: capacidade de procurar novas soluções sem prévia 

orientação, iniciativa em consultar livros e revistas técnicas visando ampliar seus 

conhecimentos.  

  

  

ASPECTOS HUMANOS 
NOTA 

(0-10)  

Assiduidade: constância e pontualidade dos horários e dias de trabalho.    

Disciplina: facilidade em aceitar e seguir instruções de superiores e acatar 

regulamentos e normas.  
  

Sociabilidade e desembaraço: facilidade e espontaneidade com que age frente a 

pessoas, fatos e situações.  
  

Cooperação: atuação junto a outras pessoas no sentido de contribuir para o alcance de 

um objetivo comum, influência positiva no grupo.  
  

Responsabilidade: capacidade de cuidar e responder pelas atribuições materiais, 

equipamentos e bens da Instituição que lhe são confiados durante o estágio.  
  

  
4) OBSERVAÇÕES: FAVOR ANEXAR A ESTA FORMULÁRIO, CÓPIA DO TERMO DE 

COMPROMISSO DE ESTÁGIO, DEVIDAMENTE ASSINADO. 

 

Data: ____/____/____.  
  
 

 

 

____________________________________           __________________________________            
Supervisor (Assinatura e Carimbo)                          Orientador (Assinatura e Carimbo)  


